
Szkolne Procedury Bezpieczeństwa 
w Szkole Podstawowej im. 

Wincentego Witosa w Bierkowie 



Wstęp 4 

1. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia agresji fizycznej na terenie 

szkoły  5 

2. Procedura postępowania w sytuacji przemocy fizycznej pozaszkolnej względem ucznia  5 

3. Procedura postępowania wobec ucznia używającego wulgaryzmów wobec rówieśników 

(agresja słowna)  6 

4. Procedura postępowania w sytuacji bójki między uczniami na terenie szkoły  6 

5. Procedura postępowania w sytuacji zastraszania, wymuszania, wywierania presji na 

terenie szkoły oraz innych rodzajów przemocy psychicznej  7 

6. Procedura postępowania wobec aktów wandalizmu na terenie szkoły  8 

7. Procedura postępowania wobec ucznia podejrzanego o kradzież lub w przypadku 

ujawnienia kradzieży na terenie szkoły  8 

8. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów lub ich 

palenia na terenie szkoły  9 

9. Procedury postępowania nauczyciela (pracownika szkoły) w przypadku ujawnienia na 

terenie szkoły ucznia będącego pod wpływem alkoholu  10 

10. Procedury postępowania nauczyciela (pracownika szkoły) w przypadku ujawnienia na 

terenie szkoły ucznia, którego zachowanie wskazuje na użycie środka odurzającego 11 

11. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku, gdy uczeń jest sprawcą czynu 

karalnego lub przestępstwa  11 

12. Procedury postępowania w sytuacji rozpowszechniania pornografii przez ucznia w 

szkole.  12 

13. Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole. 13 

14. Procedury postępowania z uczniem przewlekle chorym 16 

15. Procedura postępowania w przypadku reakcji alergicznej spowodowanej przez ukąszenie 

owada.  20 

16. Ewakuacja w trakcje lekcji i przerwy - zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w 

szkole (odniesieniu do pożaru, niebezpieczna substancja, ładunek w szkole) 22 

'2



17. Procedura postępowania - Wtargnięcie napastnik do szkoły 24 

18. Procedura postępowania - Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego 27 

19. Procedura postępowania - Podłożenie podejrzanego pakunku 28 

20. Procedura postępowania - Skażenie chemiczne lub biologiczne szkoły 29 

21. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego 30 

1) Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące szkodliwych treści w szkole 31 

2) Procedura postępowania wobec ofiary cyberprzemocy 33 

3) Procedura postępowania wobec sprawcy cyberprzemocy 33 

4) Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące nadużywania przez ucznia mediów 

elektronicznych 34

'3



Wstęp 

 W oparciu o przepisy prawne zawarte w poniżej wskazanych aktach prawnych, 

wprowadzone zostają niniejsze działania profilaktyczne i interwencyjne w zakresie 

bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów szkoły:  

- Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. – art. 6; 

- Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 1 i art. 6; 

- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. art. 1, art. 2, 

art. 3 i inne; 

- Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z dnia 10 czerwca 2016 r. – art. 1 i art. 2. 

- Ustawa Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. art. 1, art. 10 § 2, art. 115 § 1; 

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 

1982 r. art. 14; 

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. art. 5, art. 19. 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  
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1. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia agresji fizycznej 
na terenie szkoły  

Procedura postępowania 

1. Nauczyciel, którzy zauważy zachowanie agresywne ucznia przeprowadza rozmowę z uczniem. 

Informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy.  

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu wyjaśnienie okoliczności 

zdarzenia.  

3. W przypadkach, gdy agresja jest skierowana na przedmioty, które w jej wyniku uległy 

zniszczeniu, wychowawca wraz z uczniem ustala, w jaki sposób uczeń może naprawić 

(zminimalizować) efekty swojego działania. Informuje dyrektora szkoły i rodziców.  

4. W przypadku, gdy agresja skierowana jest przeciwko drugiemu człowiekowi, wychowawca 

przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz 

ze sprawcą formę zadość uczynienia.  

5. Wychowawca zawiadamia telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny rodziców  

o agresywnym zachowaniu ucznia. 

6. Wychowawca zawiadamia telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny o zdarzeniu 

rodziców dziecka poszkodowanego.  

7. Wychowawca, nauczyciel – świadek zdarzenia przeprowadza rozmowę z rodzicem dziecka 

mającego problemy z zachowaniem.  

8. Jeżeli uczeń nagminnie łamie prawo szkolne poprzez agresywne zachowanie zostaje 

zawiadamiany dyrektor szkoły, w obecności którego wychowawca/pedagog przeprowadza 

rozmowę z rodzicami ucznia i uczniem. Z podjętych decyzji zostaje sporządzona notatka przez 

pedagoga. 

2. Procedura postępowania w sytuacji przemocy fizycznej pozaszkolnej względem 
ucznia  

Procedura postępowania 

1. W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub zauważenia przez pracownika szkoły śladów 

przemocy fizycznej u ucznia, pracownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym 

fakcie wychowawcę lub w razie jego nieobecności pedagoga lub dyrektora szkoły.  
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2. Ogólnych oględzin dokonuje pielęgniarka szkolna lub osoby wyznaczone przez dyrektora, 

sporządzając odpowiednią notatkę:  

3. Wychowawca wraz z pedagogiem rozmawia z dzieckiem. Z rozmowy sporządza się notatkę ze 

zdarzenia.  

5. W zależności od stanu zdrowia dziecka należy zawiadomić rodziców, wezwać pogotowie 

ratunkowe i powiadomić Policję.  

 6. W zależności od zaistniałej sytuacji wychowawca, pedagog, psycholog rozmawiają  

z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. Osoby rozmawiające sporządzają notatkę.  

7. Wobec ucznia, który dokonał przemocy fizycznej pozaszkolnej, wyciąga się konsekwencje 

zgodnie ze Statutem szkoły.  

8.W szczególnych przypadkach zawiadamiana jest Policja oraz Sąd Rodzinny (wniosek  

o wgląd w sytuację rodzinną).  

3. Procedura postępowania wobec ucznia używającego wulgaryzmów wobec 
rówieśników (agresja słowna)  

Procedura postępowania 

1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia przeprowadza z uczniem rozmowę bezpośrednio po 

zaistniałym zdarzeniu i powiadomienie wychowawcy.  

2. W przypadku powtarzających się sytuacji – powiadomienie rodziców i pedagoga.  

3. Wychowawca i pedagog opracowują plan pracy z uczniem – kontrakt.  

4. Wobec ucznia, który nie przestrzega zasad kontraktu stosuje się system konsekwencji  

zgodnie ze Statutem szkoły.  

5. Wychowawca/pedagog zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia.  

4. Procedura postępowania w sytuacji bójki między uczniami na terenie szkoły  
Procedura postępowania 

1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia  wydaje nakaz natychmiastowego zaprzestania bójki,  

w razie potrzeby rozdziela uczniów przy pomocy innego nauczyciela lub pracownika szkoły.  
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2. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował bójkę, lub który został poinformowany o bójce, 

reaguje na nią i powiadamia pedagoga i dyrektora szkoły.  

3. W przypadku obrażeń na ciele, niepokojącego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel w pierwszej 

kolejności udziela pierwszej pomocy. W zależności od obrażeń postępuje zgodnie z procedurą 

udzielania pierwszej pomocy. 

4. W przypadku braku obrażeń i niepokojących objawów nauczyciel zawiadamia pedagoga  

i psychologa szkolnego. 

5. Pedagog szkolny powiadamia o bójce wychowawcę klasy oraz rodziców/prawnych opiekunów 

agresora i ofiary.  

6. Psycholog i pedagog szkolny oraz wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z uczestnikami 

bójki oraz z rodzicami obydwu stron. Z rozmów sporządzają notatkę.  

7. Wychowawca klasy wraz z pedagogiem przekazują informację dyrektorowi/wicedyrektorowi 

szkoły.  

9. Wobec uczestników zajścia stosuje się konsekwencje zgodnie ze Statutem szkoły.  

5. Procedura postępowania w sytuacji zastraszania, wymuszania, wywierania 
presji na terenie szkoły oraz innych rodzajów przemocy psychicznej  

Procedura postępowania 

1. Zgłoszenie zajścia do nauczyciela dyżurującego lub wychowawcy.  

2. Poinformowanie niezwłocznie dyrektora/wicedyrektora szkoły, pedagoga/  

psychologa i rodziców uczniów obu stron zajścia.  

3. Wychowawca wyjaśnia okoliczności zajścia w obecności pedagoga, a w szczególnych  

przypadkach dyrektora/wicedyrektora szkoły i rodziców.  

4. Wychowawca powiadamia rodziców.  

5. Wobec winnego ucznia stosuje się konsekwencje zgodnie ze Statutem szkoły.  

6. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia.  
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6. Procedura postępowania wobec aktów wandalizmu na terenie szkoły  

Procedura postępowania 

1. Poinformowanie  o zaistniałej sytuacji nauczyciela dyżurującego lub wychowawcy.  

2. Powiadomienie dyrektora/wicedyrektora szkoły przez nauczyciela  

lub wychowawcę.  

3. Wychowawca wyjaśnia okoliczności zajścia i szacuje straty.  

4. Wychowawca powiadamia rodziców.  

5. Wobec ucznia stosuje się sankcje zgodnie ze Statutem szkoły.  

6. W szczególnych przypadkach powiadamiana jest policja (decyduje dyrektor/  

wicedyrektor).  

7. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia.  

7. Procedura postępowania wobec ucznia podejrzanego o kradzież lub w 
przypadku ujawnienia kradzieży na terenie szkoły  

Procedura postępowania 

1. Uczeń poszkodowany zgłasza kradzież nauczycielowi, wychowawcy, pedagogowi, 

dyrektorowi lub pracownikowi szkoły.  

a) jeżeli kradzież przedmiotów jest o znikomej wartości sytuacja wyjaśniana jest między 

poszkodowanym a wychowawcą,  

b) jeżeli dokonano kradzieży wartościowych przedmiotów o zajściu informowany jest dyrektor/

wicedyrektor szkoły i pedagog.  

3. Wychowawca, pedagog, podejmuje procedury wyjaśniające okoliczności zajścia kradzieży:  

• rozmowa z poszkodowanym,  

•  rozmowa ze świadkami zdarzenia,  

•  rozmowa z podejrzanym lub sprawcą.  

4. Pedagog/wychowawca w obecności innej osoby, np. dyrektora lub innego pracownika szkoły – 

żąda aby uczeń przekazał mu skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni 

we własnej odzieży oraz innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z 

poszukiwaną rzeczą.  
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5. Żaden pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania 

odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko policja.  

6. Niezwłocznie o zdarzeniu należy poinformować rodziców o podejrzeniach i wzywa ich do 

niezwłocznego stawienia się do szkoły.  

7. W sytuacji kiedy uczeń wyda skradzioną rzecz dobrowolnie, pedagog szkolny lub 

wychowawca, we współpracy z pracownikiem który zaobserwował lub któremu zgłoszono 

zdarzenie próbuje ustalić, w jaki sposób i komu uczeń skradł poszukiwaną rzecz i z ustaleń tych 

sporządza notatkę.  

8. W sytuacji kiedy uczeń, pomimo wezwania, odmówi przekazania pracownikowi szkoły 

skradzionej rzeczy – dyrektor lub pedagog wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty 

należące do ucznia.  

9. Jeśli policja znajdzie u ucznia skradzioną rzecz – zabiera ją oraz przejmuje dalsze 

postępowanie w tej sprawie.  

10. Wobec winnego ucznia stosuje się konsekwencje zgodnie ze Statutem szkoły.  

11.Pedagog/psycholog przeprowadza pogadankę profilaktyczną dla wszystkich uczestników 

zajścia  

na temat odpowiedzialności prawnej.  

8. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów 
lub ich palenia na terenie szkoły  

Procedura postępowania 

1. Pracownik szkoły, który zauważył ucznia palącego papierosy na terenie szkoły powinna 

poinformować wychowawcę lub pedagoga/psychologa szkolnego.  

2. Nauczyciel/pedagog/wychowawca w obecności innej osoby dorosłej ma prawo zażądać, aby 

uczeń przekazał mu papierosy, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej 

odzieży.  

3. Żaden pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania 

odzieży, ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.  

4. Należy zabezpieczać papierosy i dopilnować, by sprawca uporządkował miejsce zdarzenia.  
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5. Pedagog/psycholog/wychowawca rozmawia z uczniem o zdarzeniu oraz wzywa do szkoły 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im informację o paleniu papierosów przez 

dziecko. 

6. W sytuacji kiedy zjawiska nasila się u jednego lub grupy uczniów, wychowawca powiadamia 

pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły oraz stosuje wobec wychowanków kary określone  

w Statucie szkoły.  

9. Procedury postępowania nauczyciela (pracownika szkoły) w przypadku 
ujawnienia na terenie szkoły ucznia będącego pod wpływem alkoholu  

Procedura postępowania 

1. Pracownik szkoły powiadamia o swoich podejrzeniach dyrektora, wychowawcę, pedagoga.  

2. Należy odizolować ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.  

3. W sytuacji kiedy uczeń swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza zagrożenie dla swego 

życia lub zdrowia innych osób, wzywa się lekarza w celu stwierdzenia faktu upojenia  

alkoholem oraz udzielenia pomocy medycznej.  

4. Należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie rodziców i zobowiązuje ich do odebrania 

dziecka ze szkoły.  

5. W sytuacji kiedy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły bądź kontakt z nimi jest niemożliwy 

dyrektor zawiadamia policję.  

6. Gdy zażycie środka odurzającego nastąpiło na terenie szkoły, to również należy zabezpieczyć 

ewentualne komponenty, narzędzia i miejsce zdarzenia.  

7. Niezwłocznie należy ustalić świadków mających związek ze zdarzeniem.  

8. Szkoła w porozumieniu z policją uzgadnia sposób dalszego postępowania wobec ucznia bądź 

jego rodzica.  

9. W stosunku do ucznia, który dopuścił się picia alkoholu stosuje się kary dopuszczone Statutem 

szkoły.  
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10. Procedury postępowania nauczyciela (pracownika szkoły) w przypadku 
ujawnienia na terenie szkoły ucznia, którego zachowanie wskazuje na użycie 
środka odurzającego 

Procedura postępowania 

1. Pracownik szkoły powiadamia o swoich podejrzeniach dyrektora, wychowawcę, pedagoga, 

psychologa.  

2. Podejrzaną osobę należy odizolować ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa 

nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani 

zdrowie, należy zapewnić pomoc lekarską. 

3. Należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie rodziców i zobowiązuje ich do odebrania 

dziecka ze szkoły.  

4. W sytuacji kiedy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły bądź kontakt z nimi jest niemożliwy 

dyrektor zawiadamia policję.  

5. Gdy zażycie środka odurzającego nastąpiło na terenie szkoły, to również należy zabezpieczyć 

ewentualne komponenty, narzędzia i miejsce zdarzenia.  

6. Niezwłocznie należy ustalić świadków mających związek ze zdarzeniem.  

7. Szkoła w porozumieniu z policją uzgadnia sposób dalszego postępowania wobec ucznia bądź 

jego rodzica.  

11. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku, gdy uczeń jest sprawcą 
czynu karalnego lub przestępstwa  

Podstawy prawne:  

a) „Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, 

szczególnie naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, 

systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, używane alkoholu lub innych środków  

w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział  

w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu,  

a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu 

rodzinnego, policji lub innego właściwego organu”.  

b) „Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny 

obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję”.  

c) „Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swoją działalnością 

'11



dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są 

zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję oraz przedsięwziąć 

czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia 

czynu”.  

1. Natychmiastowe powiadomienie  dyrektora szkoły i pedagoga/psychologa.  

2. Stwierdzenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.  

3. Przyprowadzenie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) do dyrektorowa 

szkoły lub pedagoga szkolnego.  

4. Poinformowanie opiekunów prawnych sprawcy.  

5. W przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest 

uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana niezwłoczne powiadomienie Policji. 

6. Gdy dokonanie czynu karalnego lub popełnieni przestępstwa nastąpiło na terenie szkoły, to 

również należy zabezpieczyć dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących  

z przestępstwa i przekazanie ich Policji.  

Zakaz: 

a) Nie należy „na własną rękę” konfrontować uczestników zdarzenia, dążyć do pojednania itp.  

b) Bezwzględnie nie należy dokonywać przeszukania teczek, toreb, kieszeni.  

12. Procedury postępowania w sytuacji rozpowszechniania pornografii przez ucznia 
w szkole.  

 Zagrożenie bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego uczniów przez 

rozpowszechnianie materiałów pornograficznych w szkole przez ucznia. 

W razie odmowy wydania przedmiotów lub okazania zawartości plecaka, torby, kieszeni itd. 

czynności kontroli osobistej lub przeszukania ma prawo dokonać tylko Policja. Dlatego w takiej 

sytuacji uzasadnione jest jej niezwłoczne wezwanie do podjęcia interwencji.  
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Procedura postępowania  

1. Nauczyciela i pracownika szkoły, który pozyskał informację o rozpowszechnianiu przez ucznia 

materiałów pornograficznych w szkole lub w internecie jest niezwłoczne poinformowanie o tym 

fakcie dyrektora szkoły. 

2. W przypadku, gdy informację o osobach, które pokazywały materiały pornograficzne, 

przekazał uczeń, konieczne jest zapewnienie mu anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych 

konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez 

sprawców zdarzenia. 

3. Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu nauczycielom 

i pracownikom szkoły. 

4. Wychowawcy klas, pedagog szkolny winni podjąć działania profilaktyczne wśród uczniów 

w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów o charakterze 

pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu działań. 

5. Dyrektor szkoły wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który 

rozpowszechniał materiały pornograficzne. 

6. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami/

prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia, sporządzając z tej czynności notatkę 

służbową. 

13. Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole. 
Procedura postępowania: 

Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły, który jest świadkiem lub został poinformowany o wypadku 

ucznia niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności udzielając mu 

pierwszej pomocy i sprowadzając fachową pomoc medyczną.  

2. W sytuacji wypadku ucznia, nauczyciel przerywa lekcję, wyprowadzając uczniów z miejsca 

zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie 

dla bezpieczeństwa uczniów. Niezwłocznie o zdarzeniu informuje dyrektora szkoły. 
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Obowiązek powiadamiania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia 

1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: rodziców (opiekunów) poszkodowanego, 

pracownika szkoły odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i higienę pracy,  

2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym, zawiadamia się niezwłocznie prokuratora 

i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

3. Zawiadomień dokonuje dyrektor lub inna wyznaczona osoba. 

4. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń, np. widoczne tylko lekkie 

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy 

poszkodowanemu uczniowi, powiadamiający o zdarzeniu (nauczyciel, który był opiekunem 

ucznia, lub który ujawnił wypadek) ustala z nim: potrzebę wezwania pogotowia ratunkowego lub 

potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica i godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia.  

5. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne ciężkie obrażenia, urazy, niepokojące objawy) 

dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe. W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby 

pobytu ucznia w szpitalu, należy zapewnić uczniowi opiekę w drodze do szpitala. 

6. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, 

miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor szkoły zabezpiecza je do czasu 

dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez Policję i/lub zespół powypadkowy. 

7. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, 

wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie. 

Do czasu rozpoczęcia pracy przez Policję i/lub zespół powypadkowy, dyrektor zabezpiecza 

miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych. Jeżeli czynności 

związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je 

wicedyrektor lub wskazana przez dyrektora szkoły inna osoba. 

Zespół powypadkowy 

1. W jego skład wchodzi pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy. Jeżeli 

w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby BHP, w skład zespołu wchodzi 

dyrektor szkoły.  
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2. Przewodniczącym zespołu jest nauczyciel wskazany przez dyrektora jak osoba odpowiedzialna 

za bezpieczeństwo w szkole lub pracownik odpowiedzialny za BHP w szkole, a jeżeli nie ma go 

w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza 

dyrektor. 

Postępowanie powypadkowe 

1. Zespół powypadkowy: 

- przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową; 

- rozmawia z uczniem (w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) 

i sporządza protokół przesłuchania; 

- rozmawia ze świadkami wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są 

uczniowie przesłuchanie odbywa się w obecności rodziców/opiekunów prawnych, wychowawcy 

lub pedagoga/psychologa szkolnego; 

- sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku; 

- uzyskuje oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył 

się wypadek; 

- uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku; 

- sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 21 dni od daty uzyskania 

zawiadomienia o wypadku - protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor 

szkoły. 

UWAGA! 

1. Przekroczenie 21 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione 

przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu w wyznaczonym terminie. 

W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. 

2. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie 

odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym. 

3. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły. 

4. Jeżeli do treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez rodziców 

ucznia poszkodowanego, postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone. 
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5. Protokół powypadkowy sporządza się w dwóch egzemplarzach dla: poszkodowanego, szkoły, 

która przechowuje go w dokumentacji powypadkowej wypadku ucznia. 

6. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego 

zaznajamia się: rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego. 

7. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami 

postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów). 

Składanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego 

1. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono 

protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu 

protokołu). 

2. Chęć złożenia zastrzeżeń składa się przewodniczącemu zespołu ustnie i wtedy przewodniczący 

wpisuje ten fakt do protokołu, następnie zastrzeżenia składane są na piśmie w terminie 

wskazanym w pkt 1. 

14. Procedury postępowania z uczniem przewlekle chorym 

I. Obowiązki rodzica: 

• W przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w szkole rodzic najpóźniej do 1 września 

powinien dostarczyć wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka przewlekle chorego, 

objawach choroby, zagrożeniach zdrowotnych, przyjmowanych lekach i ich wpływie na 

organizm. 

• Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana podczas uczęszczania do szkoły rodzic powinien 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę. 

• Rodzic jest zobowiązany do stałej współpracy z wychowawcą dziecka chorego. 

II. Obowiązki wychowawcy: 

• Wychowawca jest zobowiązany do przekazania informacji Radzie Pedagogicznej i pozostałym 

pracownikom szkoły o sposobach postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w 

sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby. 
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III. Obowiązki nauczycieli: 

• Nauczyciele są zobowiązani dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz 

organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia, a także do objęcia go 

różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

• W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub nauczyciel 

niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów. 

Procedury postępowania w przypadku ataku choroby 

1.  Zapewnić dziecko, że jest otoczone opieką i pomożemy mu. 

• Zabezpieczyć miejsce, w którym przebywa uczeń 

• Poinformować bezwłocznie rodziców. 

  

UCZEŃ Z CUKRZYCĄ 

1.  Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie. 

2.  Podać węglowodany proste (sok owocowy, coca-cola, cukier spożywczy rozpuszczony 

w wodzie lub herbacie, glukoza w tabletkach, płynny miód.) 

NIE WOLNO 

1. Zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi tłuszcze, jak np. czekolada, 

ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego). 

2.  Ponownie oznaczyć glikemię po 10-15 minutach. 

 UCZEŃ  Z  HIPERGLIKEMIĄ 

POSTĘPOWANIE PRZY HIPERGLIKEMII 

1. Zbadać poziom glukozy. 

2.Skontaktować się z rodzicami lub wezwać pogotowie 

3. Podajemy insulinę (tzw. dawka korekcyjna), 
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4. Uzupełniamy płyny (dziecko powinno dużo pić, przeciętnie 1litr w okresie 1,5-2 godz., 

najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna), 

Każdemu dziecku z cukrzycą typu 1 należy zapewnić w szkole: 

1. Dostęp do telefonu komórkowego 

2. Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie – także w 

trakcie trwania lekcji. 

3. Możliwość podania insuliny. 

4. Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobistą pompą insulinową  w 

odpowiednich warunkach zabezpieczających bezpieczeństwo i dyskrecje. 

5.Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba, nawet w 

trakcie trwania lekcji. 

6. Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, także w czasie 

trwania zajęć lekcyjnych. 

7. Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego oraz 

różnych zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach turystycznych, zielonych szkołach. 

UCZEŃ Z ASTMĄ  

1. Częste wietrzenie sal lekcyjnych. 

2. Dzieci chore na astmę powinny uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego. 

3.Dzieci z astmą mogą uprawiać biegi krótkie, a także gry zespołowe. 

4.Dzieci z astmą mogą uprawiać gimnastykę i pływanie. 

5.Dziecko, które ma objawy choroby po wysiłku, powinno przed lekcją wychowania fizycznego 

przyjąć dodatkowy lek. 

6. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów duszności należy przerwać wykonywanie 

wysiłku i pozwolić dziecku zażyć środek rozkurczowy. 

7. Poinformować rodziców o zdarzeniu. 
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UCZEŃ Z PADACZKĄ  

W RAZIE WYSTĄPIENIA NAPADU NALEŻY: 

1. Przede wszystkim zachować spokój. 

2. Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej, na boku. 

3. Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu – zdjąć okulary, usunąć z ust 

ciała obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę. 

4. Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej świadomości. 

5. Poinformować rodziców i zadbać o to ,żeby uczeń miał zapewniony bezpieczny powrót do 

domu. 

UCZEŃ  z ADHD, czyli zespołem hiperkinetycznym 

Procedury pracy z uczniem z ADHD : 

1.Poznania i zrozumienia specyficznych zachowań i emocji dziecka (tj.: brak koncentracji na 

szczegółach, trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i grach, nierespektowanie podanych 

kolejno instrukcji, kłopoty z dokończeniem zadań i wypełnianiem codziennych obowiązków, 

dezorganizacja, szybkie rozpraszanie się pod wpływem bodźców zewnętrznych, nadmierna 

ruchliwość i gadatliwość, przerywanie bądź wtrącanie się do rozmowy ) 

2. Akceptacji, pozytywnego wsparcia, nasilonej w stosunku do innych uczniów uwagi i 

zainteresowania. 

3.  Organizacji środowiska zewnętrznego w formie porządku i ograniczenia bodźców. 

4.  Stosowania wzmocnień ( pochwał, nagród ) 

5.  Skutecznego komunikowania ( krótkie instrukcje, powtarzanie ) 

6.  Konsekwencji w postępowaniu i ustalenia obowiązującego systemu norm i zasad. 

7.  Elastyczności pracy dającej możliwość dodatkowej aktywności i rozładowania emocji. 
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UCZEŃ Z ZABURZENIAMI LĘKOWYMI 

Procedury postępowania z uczniem: 

• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w relacji uczeń- nauczyciel- klasa, 

• stosowanie pochwał nawet za małe osiągnięcia, 

• ograniczenie odpytywania na forum klasy, 

• normalizowanie reakcji lękowych i pokazywanie adaptacyjnej funkcji lęku, 

• uczenie techniki rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem. 

15. Procedura postępowania w przypadku reakcji alergicznej spowodowanej przez 
ukąszenie owada.  

Objawy osoby uczulonej 

 Osoba, która nagle (nawet w ciągu kilku sekund) staje się blada, ma zimną, spoconą 

skórę, jest zaniepokojona, zmieszana, ma wysypkę i zaczerwienienia oraz zaczynają pojawiać się 

u niej inne objawy, takie jak np.: 

• obrzęk warg, języka, 

• chrypka, duszący kaszel, 

• trudności w oddychaniu, duszność, 

• nudności, wymioty, 

• silny ból brzucha, 

• mimowolne oddawanie moczu lub stolca, 

• spadek ciśnienia (hipotensja), 

może właśnie doświadczać wstrząsu anafilaktycznego, który ostatecznie może doprowadzić do 

utraty przytomności, zatrzymania krążenia i śmierci. Właśnie dlatego nasza reakcja w takiej 

sytuacji musi być bardzo szybka. 

Procedury postępowania 
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1. W pierwszej kolejności przerwać kontakt z substancją podejrzaną o wywołanie niepożądanej 

reakcji, np. usuń żądło owada, zakończ jedzenie posiłku, podawanie leku, oddal chorego od 

zwierząt lub roślin. 

2. Zadbać o dopływ świeżego powietrza oraz, jeśli to możliwe, o dodatkową pomoc innej osoby. 

3. Jeśli u chorego występują trudności z oddychaniem należy posadzić go. Gdy zaobserwujemy  

zawroty głowy lub objawy zapaści (słabo wyczuwalne tętno, płytki oddech, blada lub sina 

skóra) - należy położyć go i unieś jego nogi.  

4. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia. 

5. Wezwij pogotowie ratunkowe dzwoniąc pod numer 112 lub 999. W razie potrzeby, poproś 

dyspozytora służb ratunkowych o wskazówki, jak pomóc osobie poszkodowanej. 

Wykonaj zastrzyk według instrukcji: 

• Zdejmij nasadkę z igły w przypadku ampułkostrzykawki albo niebieską nakładkę ochronną  

w przypadku pena. 

• Trzymając ampułkostrzykawkę, wbij igłę głęboko w udo pod kątem prostym (możesz to 

zrobić przez ubranie) i naciskaj tłok tak długo, aż poczujesz wyraźny opór a następnie 

wyciągnij igłę. W przypadku pena - automat sam wbije igłę po umiarkowanie silnym 

przyłożeniu go pod kątem prostym do uda, a później igła zostanie automatycznie 

"wciągnięta" przez mechanizm. 

• Po wykonaniu zastrzyku, miejsce wstrzyknięcia masuj przez około 10 sekund. 

• Reakcja organizmu na podaną adrenalinę powinna nastąpić w ciągu 10 minut. 

6. Kiedy chory jest nieprzytomny, ale oddycha, udrożnij jego drogi oddechowe, ułóż w pozycji 

bezpiecznej oraz obserwuj jego funkcje życiowe. Gdy poszkodowany jest nieprzytomny i nie 

oddycha, zacznij resuscytację krążeniowo-oddechową, polegającą na wykonywaniu 

naprzemiennie 30 uciśnięć klatki piersiowej, a następnie 2 wdechów. 

7. Czynności reanimujące powtarzaj aż do przyjazdu karetki pogotowia.  
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16. Ewakuacja w trakcje lekcji i przerwy - zasady postępowania po ogłoszeniu 
alarmu w szkole (odniesieniu do pożaru, niebezpieczna substancja, ładunek w 
szkole) 

 Zagrożenie bezpieczeństwa uczniów spowodowane m.in. powstaniem pożaru, 

możliwością rozprzestrzenienia się niebezpiecznych substancji lub podłożenia ładunku 

wybuchowego (lub podejrzenie dokonania takiego czynu). 

Procedura postępowania 

Najważniejszym działaniem, jakie każdy nauczyciel i pracownik szkoły, który ujawnił 

przedmiotowe zagrożenie lub uzyskał o nim informację jest jak najszybsze powiadomienie 

o niebezpieczeństwie wszystkich osób znajdujących się w strefie zagrożenia i natychmiastowe 

podjęcie działań mających na celu ratowanie zdrowia i życia osób zagrożonych. W tym celu 

o zdarzeniu:  

1.Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, który uruchamia alarm lokalny.  

Sygnał alarmu lokalnego w szkole to trzy sygnały dzwonka elektrycznego, trwające około 

10 sekund każdy, następujące bezpośrednio po sobie. Jest to sygnał do natychmiastowego 

działania dla wszystkich pracowników szkoły oraz do bezwzględnego wykonywania poleceń 

nauczycieli przez uczniów.W sytuacji braku prądu, sygnał alarmowy może być ogłaszany za 

pomocą gwizdka lub dzwonka ręcznego z jednoczesnym komunikatem słownym podawanym 

przez osoby ogłaszające alarm. 

2. Dyrektor szkoły po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub pracownika szkoły o istniejącym 

zagrożeniu, po ogłoszeniu alarmu, niezwłocznie powiadamia odpowiednie służby. Procedura 

wezwania powinna odbywać się zgodnie z poniższym schematem: 

- wybranie numeru odpowiedniej służby 

Policja 997 

Straż Pożarna 998 

Pogotowie Ratunkowe 999 

Europejski Telefon Alarmowy 112 

Pogotowie Energetyczne 991 

Pogotowie Gazowe 992 

Pogotowie Ciepłownicze 993 
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Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987 

nazwę i adres szkoły, 

imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję, 

telefon kontaktowy, 

zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie, 

potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie. 

3. Każdy nauczyciel mający pod swoją opieką uczniów, po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu 

oceny sytuacji, sam decyduje o możliwej i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku. Uczniowie 

na polecenie nauczyciela ustawiają się w szeregu i w sposób zorganizowany kierują się do 

wskazanego wyjścia ewakuacyjnego. Należy się poruszać po prawej stronie korytarzy i klatek 

schodowych, wykonując polecenia osób funkcyjnych. 

5. Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie przerwy, uczniowie powinni skupić się wokół 

najbliżej stojącego nauczyciela. W przypadku braku nauczyciela na korytarzu, czy w najbliższym 

otoczeniu, uczniowie udają się (jeżeli tylko nie zagraża to ich bezpieczeństwu) pod salę, gdzie 

mają mieć zajęcia i stamtąd pod opieką nauczyciela ewakuują się ze szkoły.  

6. Nauczyciele i uczniowie, którzy mają lekcje na wyższych kondygnacjach, schodzą po 

stwierdzeniu, że uczniowie niższych kondygnacji opuścili już budynek i drogi ewakuacyjne są 

już wolne. 

7. Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem udają się na miejsce zbiórki. 

Zbiórka na placu alarmowym (boisko Orlik) lub w innym wcześniej ustalonym miejscu 

służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia osób nieobecnych.  

8. Osobą kierującą działaniami kryzysowymi do czasu przybycia służb jest dyrektor szkoły lub 

inna wyznaczona osoba. 

Sposób postępowania wobec uczniów z niepełnosprawnością  

1. W przypadku osób niepełnosprawnych bezpieczna ewakuacja powinna uwzględniać rodzaj 

oraz stopień niepełnosprawności, wiek wychowanków i ewentualne wykorzystanie na potrzeby 

ewakuacji pomocy ze strony innych osób (pracowników, uczniów). 
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2. Informacje dotyczące ewakuacji osób z niepełnosprawnościami winny zawierać następujące 

informacje: 

- listę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, 

- dane opiekunów osób niepełnosprawnych na czas ewakuacji, 

- określenie miejsca ewakuacji osób niepełnosprawnych znajdującego się na terenie obiektu 

szkoły (w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, miejsce takie powinno 

mieć odpowiednie wymiary - co najmniej 900 x 1400 mm). 

- wytypowanie osób do pomocy przy ewakuacji osób niepełnosprawnych, szczególnie tych, które 

poruszają się na wózkach inwalidzkich, lub które potrzebują pomocy przy przemieszczaniu się. 

17. Procedura postępowania - Wtargnięcie napastnik do szkoły 
 Zagrożenie bezpieczeństwa uczniów spowodowane m.in. wtargnięcia napastnika 

z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób znajdujących się na korytarzu i w 

salach lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec. 

Procedura postępowania  

Każdy nauczyciel i pracownik szkoły, który zauważył wtargnięcie napastnika 

z niebezpiecznym narzędziem lub bronią do szkoły, napastnika który strzela do osób 

znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych powinien stosować się do poniższych 

wskazówek:  

1. Ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się)  

2. Wycisz i uspokój uczniów, wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych mogą 

spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej przez 

drzwi czy ścianę. 

3. Zaopiekuj się uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami, którzy potrzebują 

pomocy - należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą 

mieć problemy z opanowaniem emocji. 

4. Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony. 

5. Poinformuj Policję o zdarzeniu. W przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu 

wyślij informację tekstową SMS. 
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6. Zasłoń okno, zgaś światło należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób 

zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez. osoby współpracujące z napastnikami, 

a znajdujące się na zewnątrz obiektu szkolnego. 

7. Nie przemieszczaj się. 

8. Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi rzuca cień 

i może zostać zauważone przez napastników. 

9. Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na wysokości około 

1 do 1,5 m.  

10. Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały przez zamknięte drzwi 

chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w salach rzeczywiście nikogo 

nie ma. 

11. Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej konieczności 

same otworzą drzwi.  

W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad 

szkołą:  

1. Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika - wszelkie próby oporu mogą być uznane przez 

napastników jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników. 

2. Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon - wszelkie próby oszukania 

napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby oszukującej. 

3. Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim przypadku ewentualne 

niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako próba oporu. 

4. Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego w takiej sytuacji patrzenie w oczy 

może zostać uznane za akt prowokacji i agresji. 

5. Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie plecami może zostać uznane jako 

akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji. 

6. Nie zwracaj na siebie uwagi - niezwracanie na siebie uwagi może zwiększyć szansę na 

uratowanie życia w przypadku, gdy zamachowcy zdecydują się zabić kogoś dla przykładu. 

7. Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak szacunku i agresja mogą zostać ukarane 

przez zamachowców. 
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8. Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku czy agresji 

i zostać ukarane. 

9. Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu zwracanie się do uczniów po imieniu 

pozwala na ich spersonalizowanie, co może spowodować lepsze ich traktowanie przez 

zamachowców. 

10. Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w konsekwencji obniży 

agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie odstaje od reszty. 

11. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów - każda aktywność podjęta 

bez zgody zamachowców może zostać potraktowana jako akt oporu czy agresji i w konsekwencji 

ukarana. 

W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez Policję:  

1. Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów bo możesz zostać uznany 

za terrorystę. Policja w trakcie operacji odbijania zakładników nie jest w stanie odróżnić 

napastników od ofiar. 

2. Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, nie dyskutuj z nimi - próba pomocy siłom 

bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby, może zostać potraktowana jako akt agresji. 

3. Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy  - taka 

pozycja pozwala widzieć ewentualne niebezpieczne narzędzia będące w posiadaniu 

zamachowców, którzy wtopili się w szeregi zakładników. 

4. Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom - postawa 

taka ułatwia działania Policji, a także identyfikację zamachowców, którzy próbują się wtopić 

w szeregi napastników. 

5. Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących - tarcie oczu tylko pogarsza skutki 

użycia gazu łzawiącego. 

6. Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie samowolne działania mogą 

zostać potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić akcję ratunkową. 

7. Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy - Policja zbiera kluczowe informacje mające 

przyczynić się do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikacji zamachowców. 
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8. Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja 

tożsamość nie zostanie potwierdzona - w pierwszej fazie operacji odbijania zakładników Policja 

nie jest w stanie odróżnić zakładników od napastników, którzy często próbują się wtapiać w tłum 

i uciec z miejsca ataku. 

9. Po wydaniu polecenia wyjścia - opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we wskazanym 

kierunku. 

10. Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru 

- najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, a dopiero później ratowanie dóbr materialnych. 

18. Procedura postępowania - Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego 
 Zagrożenie bezpieczeństwa uczniów spowodowane przekazaniem informacji  

o podłożeniu ładunku wybuchowego. 

Procedura postępowania  

Każdy nauczyciel i pracownik szkoły, który otrzymał informację (telefoniczną) o podłożeniu 

ładunku wybuchowego, powinien: 

1. Niezwłocznie poinformować o otrzymaniu zgłoszenia dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły po 

uzyskaniu przedmiotowej informacji podejmuje ewentualną decyzję o zarządzeniu ewakuacji 

całości szkoły. Dyrektor szkoły o zdarzeniu niezwłocznie informują Policję i ewentualnie inne 

odpowiednie służby. 

2. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku 

wybuchowego rozpoczyna ewakuację zgodnie z planem ewakuacji (zakres działań w ramach 

ewakuacji podane powyżej w paragrafie pt. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady 

postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole). 

3. Nie wolno używać telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana 

falami emitowanymi przez telefon komórkowy. 

4. Osobą kierującą działaniami kryzysowymi do czasu przybycia służb jest dyrektor szkoły lub 

inna wyznaczona osoba. 

5. Nauczyciele i pracownicy szkoły bezwzględnie wykonują polecenia osoby kierującej sytuacją 

kryzysową lub funkcjonariuszy służb -  
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6. Osoby odpowiedzialne za uczniów (najczęściej będą to osoby mające w tym czasie zajęcia lub 

dyżur) w miejscu ewakuacji powinny policzyć wszystkie dzieci i poinformować osobę 

odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności 

wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości szkoły. 

7. Osoba wyznaczona przez dyrektora informuje rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze 

dojazdu - informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania 

dróg ewakuacyjnych 

19. Procedura postępowania - Podłożenie podejrzanego pakunku 

 Ujawnienie na terenie szkoły lub obiektów szkoły podejrzanego pakunku mogącego 

zawierać ładunek wybuchowy. 

Procedura postępowania  

1. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły, który ujawnił na terenie szkoły lub obiektów szkoły 

podejrzany pakunek mogący zawierać lub być ładunkiem wybuchowym powinien: 

• odizolować miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku - należy założyć, że podejrzany 

pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie zostanie wykluczona; 

• nie dotykać, nie otwierać i nie przesuwać podejrzanego pakunku - w przypadku ładunku 

wybuchowego może on eksplodować w trakcie próby manipulowania; 

• okryć pakunek (w miarę możliwości) w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego 

substancji - okrycie pakunku w przypadku wycieku nieznanej substancji może ograniczyć jej 

rozprzestrzenianie się; 

• poinformować o ujawnieniu pakunku dyrektora szkoły. 

2. Osobą kierującą sytuacją kryzysową do czasu przybycia służb jest dyrektor szkoły lub inna 

wyznaczona osoba. 

3. Dyrektor szkoły o zdarzeniu niezwłocznie informują Policję i ewentualnie inne odpowiednie 

służby. 
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4. Osoba kierująca sytuacją kryzysową podejmuje ewentualną decyzję o zarządzeniu ewakuacji 

szkoły, zgodnie z planem ewakuacji (zakres działań w ramach ewakuacji podane powyżej 

w paragrafie pt. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu 

alarmu w szkole). 

5. Nie wolno używać telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana 

falami emitowanymi przez telefon komórkowy. 

6. Nauczyciele i pracownicy szkoły bezwzględnie wykonują polecenia osoby kierującej sytuacją 

kryzysową lub funkcjonariuszy służb - w t 

7. Osoby odpowiedzialne za uczniów (najczęściej będą to osoby mające w tym czasie zajęcia lub 

dyżur) w miejscu ewakuacji powinny policzyć wszystkie dzieci i poinformować osobę 

odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności 

wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości szkoły. 

8. Osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły informuje rodziców o miejscu odbioru dzieci 

i drodze dojazdu - informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje 

blokowania dróg ewakuacyjnych. 

20. Procedura postępowania - Skażenie chemiczne lub biologiczne szkoły 
 Zaistnienie sytuacji gdy szkoła otrzymuje informację o możliwym skażeniu chemicznym 

lub biologicznym lub o zamiarze takiego ataku  

Procedura postępowania  

1. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły, który otrzymał informację (telefoniczną) o zamiarze 

ataku chemicznego lub biologicznego, powinien: 

2. Niezwłocznie poinformować o otrzymaniu zgłoszenia dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły po 

uzyskaniu przedmiotowej informacji ogłasza alarm i wyznacza osoby, które mają zaalarmować 

o zagrożeniu wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające na zewnątrz 

ewakuować do budynku szkoły (osoby takie będąc poza budynkami szkoły winny przemieszczać 

się w miarę możliwości pod wiatr lub poprzecznie do kierunku wiatru). 

3. Osobą kierującą sytuacją kryzysową do czasu przybycia służb, jest dyrektor szkoły lub inna 

osoba wyznaczona. 
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4. Dyrektor szkoły o zdarzeniu niezwłocznie informują Policję, Straż Pożarną, Pogotowie 

Ratunkowe. 

5. W budynkach szkoły, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć 

klimatyzację, w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze, maski pyłowe, gazę, 

watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, 

środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry. 

6. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia 

środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń. Częsta zmiana tamponu lub 

nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji. 

7. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego 

wysiłku. 

8. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać uszczelnionych 

pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych, oczekiwać na 

pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi. 

9. Jeśli jakaś osoba miała kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, 

zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka. 

10. Sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się 

w odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać Policji. 

21. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zagrożenia bezpieczeństwa 
cyfrowego 

Procedura reagowania na cyberprzemoc 

Zaistnienie sytuacji, w której z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, głównie 

Internetu oraz telefonów komórkowych realizowane są różne negatywne zachowania np.: 

nękanie, straszenie, szantażowanie, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, 

kompromitujących informacji, zdjęć, filmów oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego 

woli. 
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1) Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące szkodliwych treści w szkole 

Procedura postępowania 

1. Ujawnienie przypadku pojawienia się szkodliwych treści w szkole. Informacja o kontakcie 

uczniów ze szkodliwymi treściami może dotrzeć do nauczyciela/pedagoga z rożnych źródeł: od 

uczniów, ich rodziców lub innych nauczycieli. 

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia. 

- Poinformowanie o fakcie rozpowszechniania szkodliwych treści wychowawcy klasy, pedagoga/

psychologa szkolnego i dyrektora. 

- Zabezpieczenie dowodów. Zebranie informacji na temat szkodliwych treści, miejsca ich 

wystąpienia oraz ewentualnych sprawców. Wydrukowanie i zapisanie w formie zrzutów ekranu 

wszystkich dowodów rozpowszechniania niewskazanych obrazów w sieci; zachowanie SMS-ów. 

Jeśli treści są nielegalne, nieodpowiednio zabezpieczone lub niezgodne z regulaminem danej 

strony – kontakt z administratorem strony. 

Jak możesz zarejestrować dowody cyberprzemocy? Wskazówki dla ucznia. 

• Telefon komórkowy 

Nie kasuj wiadomości. Zapisuj wszystkie zarówno tekstowe, jak i nagrane na pocztę głosową  

w pamięci telefonu. 

• Komunikatory 

Niektóre serwisy pozwalają na zapisywanie rozmów. Możesz również np. skopiować rozmowę, 

wkleić do dokumentu Word (lub innego edytora tekstu), zapisać i wydrukować. 

• Strony serwisów społecznościowych, WWW 

Aby zachować kopię materiału, który widzisz na ekranie, wciśnij jednocześnie klawisze Control  

i Print Screen, a następnie wykonaj operację „Wklej” w dokumencie Word. 

• Czat 

Podobnie jak w przypadku stron www, jeśli chcesz zachować kopię materiału, który widzisz na 

ekranie, wciśnij klawisze Control i Print Screen, a następnie wykonaj operację „Wklej”  

w dokumencie Word. Możesz też po prostu wydrukować interesującą cię stronę. 

• E-mail 
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Wydrukuj wiadomość, prześlij ją do nauczyciela lub pedagoga, który zajmuje się ustaleniem 

okoliczności zajścia. Zachowanie całości wiadomości, a nie tylko samego tekstu jest bardziej 

pomocne, ponieważ zawiera informacje o jej pochodzeniu. 

- Ustalenie okoliczności zdarzenia: identyfikacja sprawcy zdarzenia (osoby, która 

rozpowszechniała szkodliwe treści), ustalenie świadków zdarzenia. Klasyfikacja szkodliwych 

treści: pornograficzne, promujące nienawiść, rasizm, ksenofobię, przemoc; promujące 

zachowania antyspołeczne lub autodestrukcyjne; psychomanipulacja. 

- Współpraca z nauczycielem zarządzającym dostępem do sieci w szkole. Pomoc  

w zabezpieczeniu dowodów, konfiguracji zabezpieczeń sieci szkolnej blokujących dostęp do 

szkodliwych materiałów. 

3. Diagnoza potrzeb i działania wobec uczniów zaangażowanych w rozpowszechnianie 

szkodliwych treści (edukacja, warsztaty z grupą/klasą lub rozmowa na temat treści, jeżeli np. 

mają negatywny wpływ na rozwój poznawczy, emocjonalny i są np. psychomanipulacją). 

4. Zdecydowany komunikat ze strony szkoły, że takie materiały nie są akceptowane. 

5. Działania osób uczestniczących: 

Ustalenie okoliczności zdarzenia; rozmowa/spotkanie uczniów z nauczycielem/pedagogiem na 

temat przesyłanych treści (jakie emocje budzi prezentowany materiał, do jakich działań ich 

zachęca i jak wpływa na wyobrażenia na temat otaczającego świata); omówienie konsekwencji 

zdarzenia dla osób mających kontakt ze szkodliwymi treściami – w tym też konsekwencji 

wynikających ze złamania regulaminu szkoły. 

6. Rozmowa z uczestnikami zdarzenia (z każdym osobno). Jeżeli szkodliwe treści 

rozpowszechnia grupa uczniów, działania interwencyjne warto zacząć od lidera grupy. 

7. Powiadomienie rodziców uczniów o wydarzeniu i zapoznanie, w miarę możliwości,  

z materiałem dowodowym. Poinformowanie rodziców o działaniach podjętych przez szkołę  

i podjęcie współpracy z rodzicami w celu rozwiązania problemu. 

8. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczestnikom zdarzenia. 

9. Wsparcie informacyjne dotyczące możliwych działań wobec szkodliwych treści, informacja 

dotycząca formy ich zgłaszania np. do Dyżurnet.pl (punkt kontaktowy zajmujący się 

zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie), zabezpieczania dowodów. 

10. Podjęcie interwencji prawnej. 
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Interwencja prawna przeprowadzona przez szkołę możliwa jest w przypadku naruszenia zakazu 

rozpowszechniania: 

• pornografii z udziałem małoletniego – art. 202 § 3 kk 

• treści propagujących publicznie faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub 

nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, 

wyznaniowych – art. 256 i art. 257 kk. Inne formy interwencji. 

2) Procedura postępowania wobec ofiary cyberprzemocy 
Procedura postępowania 

1. W sytuacji ujawnienia lub zgłoszenia przypadku cyberprzemocy nauczyciel rozmawia  

z uczniem - ofiarą zapewniając mu wsparcie i chęć pomocy. 

2. Nauczyciel ustala okoliczności zdarzenia i zabezpiecza dowody. 

3. Następnie o zaistniałym fakcie powiadamia dyrektora szkoły, wychowawcę ucznia - ofiary 

oraz pedagoga szkolnego. 

4. Po analizie zdarzenia wychowawca informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia  

o zdarzeniu oraz o działaniach szkoły. 

5. W razie potrzeby z uczniem - ofiarą cyberprzemocy rozmawia pedagog szkolny. 

6. Po ustaleniu z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniowi może być udzielona pomoc 

psychologa szkolnego. 

7. Wychowawca klasy monitoruje sytuację ucznia. 

3) Procedura postępowania wobec sprawcy cyberprzemocy 

Procedura postępowania 

1. W sytuacji ujawnienia przypadku cyberprzemocy w szkole nauczyciel ma obowiązek ustalić 

okoliczności zdarzenia oraz zabezpieczyć dowody. 

2. Następnie o zaistniałym fakcie powiadamia dyrektora szkoły, wychowawcę ucznia - sprawcy 

oraz pedagoga szkolnego. 
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3. Dyrektor szkoły, nauczyciel, który ujawnił fakt cyberprzemocy, wychowawca oraz pedagog  

i psycholog szkolny poddają zdarzenie analizie. 

4. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych ucznia - sprawcy  

i zaprasza ich do szkoły. 

5. Dyrektor oraz pedagog szkolny zobowiązują ucznia do zaprzestania takiego postępowania oraz 

usunięcia materiałów z sieci. 

6. Wobec ucznia zastosowane zostają konsekwencje wynikające ze Statutu Szkoły. 

7. Pedagog szkolny sporządza notatkę służbową z rozmowy ze sprawcą oraz rodzicami. 

8. Wychowawca klasy monitoruje postępowanie ucznia. 

9. Jeśli rodzice sprawcy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie 

zaniechał dotychczasowego postępowania dyrektor szkoły powiadamia policję. 

W ramach ogólnej współpracy szkoły z policją mogą być organizowane:  

•  spotkania pedagoga/psychologa szkolnego, nauczycieli, dyrektora szkoły z zaproszonymi 

specjalistami ds. nieletnich dotyczące zagrożeń cyberprzemocą w środowisku lokalnym,  

• spotkania młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności 

nieletnich za popełniane czyny karalne, na temat zasad bezpieczeństwa oraz sposobów unikania 

zagrożeń związanych z cyberprzemocą. 

4) Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące nadużywania przez ucznia 
mediów elektronicznych 

Procedura postępowania 

1. Ujawnienie przypadku nadużywania Internetu i/lub mediów elektronicznych. 

Informacja o nadmiernym korzystaniu z sieci lub komputera może dotrzeć do nauczyciela/

pedagoga z rożnych źródeł: może być zgłoszona przez ucznia, rodziców, innych nauczycieli. 

2. Rozmowa z uczniem. Zebranie informacji na temat podejrzeń o nadużywanie mediów 

elektronicznych, jego formy oraz częstotliwości. 

3. Kontakt z rodzicami. Poinformowanie rodziców o obserwacjach dotyczących dziecka. 
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4. Zapewnienie wsparcia psychologicznego dziecku na terenie szkoły bądź polecenie 

specjalistycznej placówki. 

5. Rodzice otrzymują wsparcie informacyjne dotyczące możliwości dalszych działań w sytuacji 

nadużywania mediów elektronicznych (helpline.org.pl, nr telefonu 800 100 100) 

6. Podjęcie interwencji prawnej. Większość sytuacji związanych z nadużywaniem mediów 

elektronicznych bądź komputera nie wymaga powiadamiania sądu rodzinnego. Zgłoszenie 

sprawy do sądu rodzinnego jest jednak wskazane: 

- Jeśli rodzice dziecka odmawiają współpracy i nie kontaktują się ze szkołą, a uczeń nie 

zaprzestaje działań, które są dla niego krzywdzące i skutkują niewywiązywaniem się  

z obowiązku szkolnego.  

W takiej sytuacji dyrektor szkoły zwraca się do sądu rodzinnego z wnioskiem o podjęcie 

odpowiednich środków wynikających z ustawy o postępowaniu z nieletnimi. 

7. Dokumentacja zgłoszenia (opis podjętych przez szkołę działań, np. kontakt z rodzicami, 

rozmowa z uczniem, zaproponowanie pomocy psychologicznej poza szkołą). 

8. Monitorowanie sytuacji (kontakt z poszkodowanym dzieckiem i jego rodzicami, upewnienie 

się, czy nie jest np. potrzebne dalsze wsparcie; sprawdzanie, jak realizuje obowiązek szkolny, czy 

bierze udział we wszystkich zajęciach). 
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